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Zápisnica 
Zo 40. Mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.1.2018   

v KD Kysucký Lieskovec 

 

 

Rokovanie viedla :              starostka obce Mgr. Magdaléna Trubanová 

Zoznam prítomných poslancov:        Ing. Lenka Mizerová , Mgr. Dáša Hunčíková,  

                                                          pani Viera Červienková,  Ing. Ján Konušík, 

                                                          Ing. Pavol Frišo,   p. Jozef Psota                                                  

                                                          p. Martin Jakubec,                             

                                                                                                                                                             

Štyridsiate mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce  

Kysucký Lieskovec Mgr. Magdaléna Trubanová. Úvodom privítala na dnešnom zasadnutí  

právneho zástupcu obce, riaditeľku a zástupkyňu Základnej školy v Kysuckom Lieskovci 

Skonštatovala, že je prítomných sedem poslancov z deviatich  a zastupiteľstvo je uznášania  

schopné. Pán Kekely  svoju neúčasť na štyridsiatom mimoriadnom zasadnutí obecného  

zastupiteľstva vopred ospravedlnil, pán Kurucár sa dostaví neskôr. 

          

Prítomní a hostia: viď. Prezenčná listina 

40. mimoriadne zasadnutie bolo zvolané za účelom riešenia jedného bodu programu, ktorý 
sa týka Základnej školy   Kysucký Lieskovec – úhrada platobného rozkazu.  
 
  
 U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 645 /2018 zo 40.mimoriadneho 
zasadnutia OZ  zo dňa  10.1.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
             
 SCHVAĽUJE   PROGRAM  
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky 
3. ZŠ Kys.Lieskovec – úhrada platobného rozkazu 
4.   Diskusia 
5.   Záver 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA  

Jozef Psota 
ZA 
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         U Z N E S E N I E 
Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č.  646 /2018 zo 40.mimoriadneho 

zasadnutia OZ zo dňa  10.1.2018 
 
  
Obecné zastupiteľstvo   
 VOLÍ 
  
 
Návrhovú komisiu v zložení: 
Ing. Ján Konušík 
Ing. Pavol Frišo 
Ing. Lenka Mizerová 
 
Overovateľov zápisnice:  
Pán Martin Jakuec 
Pán Jozef Psota 
 
Zapisovateľku zápisnice: 
p. Katarína Hmírová 
 

Viera Červienková 
ZA 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
neprítomný 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
 
Pani starostka  vyzvala právneho zástupcu JUDr.Strýčka, aby prítomných oboznámil  
so situáciou ohľadom došlého platobného rozkazu na Základnú školu. 
 
15.12.2015  na 18. Zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný aj pán Bubica, podal 
informáciu ohľadom vykurovania, nedoplatkov, diskutovalo sa aj o duálnom vykurovaní a 
či sa bude pokračovať v zmluve uzatvorenej s pánom Bubicom, nakoľko súčasťou projektu 
boli aj kotle na plynové kúrenie a ich celková funkčnosť. Právny zástupca pripravoval 
podklady na odstúpenie od zmluvy, bývalý riaditeľ základnej školy predložil doklady, 
ktorými na základnej škole disponoval. Rok 2011 bol už premlčaný. Rok 2012 podal pán 
Bubica žalobu. 
 
Dostavil sa pán  Kurucár 
 
Právny zástupca informoval prítomných, že po obdržaní platobného rozkazu základnou 
školou okamžite kontaktoval pána Bubicu, ktorý sa najskôr neozýval, ozval sa až dnes 
a vyjadril sa, že sa dohode nebráni. 
 
Podľa predložených dosiahnutých nákladov na vykurovanie v jednotlivých rokoch v základnej 
škole a aktuálnych vyplatených záloh sú zostatky nedoplatkov, s ktorými je potrebné sa 
vysporiadať vo výške: 
r.2012 .......  3.987,00€ 
r.2013 ...... 12.042,00€ 
r.2014 ........ 6.100,00€ 
r.2015 ........ 6.335,00€ 
Pán právnik predložil prítomným všetky kópie faktúr s vyššie uvedenými nedoplatkami 
a poznamenal, že bude nutné vyvolať jednanie s pánom Bubicom. Taktiež prítomných 
informoval o pracovnom stretnutí s riaditeľkou ZŠ a ekonomkou, požiadal o vyhľadanie 
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všetkých zálohových platieb a informovania ohľadom nedostatkov, ktoré boli počas 
vykurovania pánom Bubicom. Od zmluvy je odstúpené, odstúpenie nadobudlo účinnosť 
dňom prevzatia. Zmluva  č.2/2007 mala skončiť až v roku 2022. 
Na otázku Ing.Mizerovej prečo nebol podaný odpor voči platobnému rozkazu pán  právnik 
odpovedal, že má pripravený na podanie mimoriadny odpor. 
Pani starostka: dnes som mala jednanie s pánom Horňáčkom, sľúbil, že príde na dnešné 
rokovanie obecného zastupiteľstva. Hovoril, že z obce nedostával financie v plnej výške. 
Faktúry od pána Bubicu prevzal, nadal ich do účtovníctva, ani o nich neinformoval novú 
riaditeľku školy. Pani Hunčíková: to znamená, že tie faktúry sú oprávnené. 
Právny zástupca: žaloba bola podaná v posledný deň premlčacej doby, s istinou neviem,  
ale snáď s úrokami by sa dalo niečo robiť. Kontaktoval som pána Bubicu, v piatok, prípadne 
v pondelok zvolať stretnutie. Pán Bubica podotkol, že je potrebné kontaktovať aj jeho 
právneho zástupcu. Pani Hunčíková poznamenala, že je potrebné konať, aby sa predišlo 
aspoň úrokom z omeškania a súdnym poplatkom. Na otázku Ing. Mizerovej, s akým 
dátumom pán Horňáček prevzal uvedené faktúry pán právnik odpovedal, že dátum prevzatia 
na faktúrach nie je uvedený. Pán právnik: k 15.2. nasledujúceho roku mal pán Bubica dávať 
vyúčtovanie, nepodanie, bol len dôvod na odstúpenie od zmluvy, nie je to dôvod na  
neuhradenie vystavenej faktúry. Pán právnik: zálohové platby sedia, podľa podkladov  
od riaditeľa základnej školy.  Ing. Konušík poznamenal, že v 90% sa chýbajúce financie 
na prevádzkové náklady dajú vybaviť dohodovacím konaním. Ing. Mizerová: faktúra je 
platná, aj keď tam nie je uvedený dátum prevzatia. Keďže pán riaditeľ asi o týchto faktúrach 
nevedel, nežiadal dofinancovanie dohodovacím konaním.  
Pán právnik: v zmluve s pánom Bubicom boli uvedené zálohové platby vo výške  
cca 2.100€/mesiac. Ing.Mizerová  poznamenala, že všetky faktúry sú po vizuálnej stránke 
rovnaké, rovnaký typ písma, rovnaký toner, aj keď boli robené za rôzne obdobia, dať podnet 
na daňový úrad, či bola z uvedenej faktúry odvedená DPH. 
Pani kontrolorka: podozrenie, že faktúry boli vystavené dodatočne.  
Ing.Mizerová: podnet na políciu. 
Pán právnik: na jednanie o urovnaní s pánom Bubicom prizvať aj pána Hornáčka a pani 
starostku 
Pani Červienková: kedy prišiel platobný rozkaz a či sa podal odpor, vykurovanie v základnej 
škole sa rieši od 8.zasadnutia obecného zastupiteľstva. Len sa príjme uznesenie, ale 
nepokračuje sa v riešení. Keď to vypracoval  právny zástupca, nemáme sa k tomu ako 
poslanci čo vyjadrovať, mali ste to do hĺbky pozisťovať, stav aký je, informovať nás, čo 
chcete od nás poslancov, aby sme za to hlasovali, uznesenie bolo treba doviesť do konca. 
To bolo v kompetencii právneho zástupcu a starostu obce. 
Pán právnik : k dodatku č.1 -  prichystal ho pán Bubica, dodatok nebol schválený, bolo 
povedané, že sa od zmluvy odstúpi, nakoľko sa bude vykurovať plynom, hľadali sa dôvody 
na odstúpenie od zmluvy, odstúpenie bolo pánom Bubicom prevzaté. Právnik nezastupoval 
školu, mal len podklady na odstúpenie od zmluvy, ako sa škola vysporiadala s faktúrami, 
o tom právnik nemá vedomosť. Nemal v kompetencii kontrolovať školu 
Pani Červienková: 7 krát bol pán Bubica na zasadnutí OZ, pokiaľ neboli všetky podklady, 
nemalo sa odstupovať od zmluvy. My sa k tomu nemáme čo vyjadrovať, dajte si to dokopy, 
nech sa veci príde na koreň, kde sa stala chyba, kto to bude znášať, ale nie naši občania. 
Pani starostka: neviem čo sa stalo v uplynulých obdobiach, sú tu podlžnosti od roku 2007, 
môžem za tieto podlžnosti? Pani Červienkova: obec má právo aj povinnosť kontrolovať 
Právny zástupca: uznesením z 15.OZ bolo prijaté hľadať možnosť ukončenia zmluvy, žiadal 
som si doklady, našiel som dôvody, na základe toho sa odstúpilo od zmluvy. Odstúpenie 
bolo v zmysle uznesenia. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon.  Ale strany  
sú povinné plniť si čo zo zmluvy vyplývalo. O nedoplatky sa má starať riaditeľ školy.   
Pani Červienková: bolo prijaté uznesenie  343/2015 uzatvoriť dodatok č.1 k Zmluve s pánom 
Bubicom. Uznesením č.352/2015 bolo toto uznesenie zrušené. Uznesením č.376/2016 bola 
zobratá na vedomie informácia o vykurovaní ZŠ Kysucký Lieskovec. 
Pani starostka: na tomto 21.OZ som Vám podala informáciu, že pánovi Bubicovi bolo 
zaslané upozornenie na hrubé porušenie zmluvy o dodávke tepla. 
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Ing.Masaryk: máte platobný rozkaz a vy sa tu vadíte, keď nezaplatíte včas, hrozí exekúcia 
Ing. Mizerová: cez políciu môžeme spochybniť tieto faktúry. Sú to vysoké sumy. Minimálne 
na konci roka mal poslať na školu inventarizáciu. Pani Červienková: ak by pán Bubica nemal 
pravdu, musí mať podklady, inak by to nedal na súd. Ing. Mizerová poznamenala, že je obec 
v súčasnosti v provizóriu, nakoľko nemá schválený rozpočet, navrhla vyvolať stretnutie. 
Pani Červienková opätovne vyjadrila nesúhlas, aby to poslanci zakrývali, nech sa zistí 
pravda. Na otázku pani Červienkovej ohľadom jej postúpenej informácie, že údajne fólia 
na skládke TKO je pretrhnutá, pani starostka odpovedala, že o tom nevie, že je celá prekrytá  
a zasypaná. Pravidelne sa tam robí monitoring. 
 
Ing. Konušík prečítal návrh uznesenia: 
 
        U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva obce Kysucký Lieskovec č. 647/2018 zo 40. Mimoriadneho 
zasadnutia OZ  zo dňa  10.1.2018 

Obecné zastupiteľstvo 
 
ODPORÚČA 
             
A/    Vedeniu obce podať prostredníctvom právneho zástupcu mimoriadny opravný 
prostriedok k platobnému rozkazu  Sp.zn.: 10Cb/59/2017-91 
 

Viera Červienková 
nehlasovala 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
B/    Vedeniu obce  vyvolať rokovanie s pánom Ing. Bubicom ohľadom všetkých 
zostávajúcich nezaplatených faktúr za obdobie rokov 2013-2015 
 

Viera Červienková 
nehlasovala 

Ing. Pavol Frišo 
ZA 

Mgr. Dáša Hunčíková 
ZA 

Martin Jakubec 
ZA 

Jaroslav Kekely 
neprítomný 

Ing. Ján Konušík 
ZA 

Jozef Kurucár 
ZA 

Ing. Lenka Mizerová 
ZA 

Jozef Psota 
ZA 

 

 
 
Pani  starostka pozvala prítomných na Fašiangový ples obce Kysucký Lieskovec, 
ktorý sa uskutoční 3.februára 2018  v kultúrnom dome v Kysuckom Lieskovci. 
 
Následne pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila  40.mimoriadne 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 

Mgr. Magdaléna Trubanová 
Starostka obce 

 
 
 

 
Overovatelia: 
Pán Martin Jakuec 
Pán Jozef Psota 
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